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Dokumentet er et felles innspill fra LO, Norsk Industri, Kystrederiene og Norges 
Rederiforbund med konkrete tiltak til hvordan norsk nærskipsfart kan fornyes.
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Sjøveien er miljøveien

Sjøtransporten er den mest energieffektive trans-
portformen. Et samlet politisk miljø er derfor enige 
om målsetningen om å flytte mer gods fra land 
til sjø, for blant annet å redusere antall ulykker 
i trafikken, kø og veislitasje. For å oppnå dette 
er det avgjørende å iverksette tiltak som styrker 
sjøtransportens relative konkurransekraft. I tillegg 
er det et politisk ønske at rederiene skal utvikle og 
ta i bruk ny klima- og miljøteknologi for å redusere 
utslippene.

Tilgjengelige virkemidler gir ikke den akselerasjo-
nen i tonnasjeskiftet som må til for å gi et vesentlig 
bidrag til utslippsforpliktelsene i form av en ener-
gieffektiv og konkurransedyktig flåte. Det er behov 
for en fornyelse av nærskipsfartsflåten, og det er 
nødvendig med et helhetlig løft – en helhetlig pakke 
med målrettede tiltak.

En komplett norsk maritim klynge
Norge har en komplett maritim klynge bestående 
av verdensledende maritime selskaper. Nærskips-
farten er en viktig aktør i den norske maritime 
klyngen. Dette er den nære skipsfarten, som går 
mellom norske havner eller mellom norske og 
europeiske havner. Nærskipsfarten har omlag 
14 000 sysselsatte i Norge og skaper verdier for 

omlag 20 mrd. kroner. Nærskipsfarten er en sterkt 
konkurranseutsatt næring. De norske aktørene 
konkurrerer ikke bare med rederier i Europa, men 
også med transport på vei og jernbane. Skipene 
er den viktigste logistikkoperatøren for de store 
ledende industribedriftene som blant annet Yara, 
Elkem, Hydro og Norcem/Heidelberg. 

Stort behov for flåtefornyelse i nærskipsfarten
Høy alder på skipene går utover effektiviteten i 
nærskipsfartsflåten. Blant Norges Rederiforbunds 
medlemmer i nærskipsfart er snittalderen for 
skipene 22 år. Blant Kystrederienes medlemmer er 
snittalderen for skipene i denne sektoren 27 år. Skip 
som seiler i bulk og tørrlast har en snittalder opp 
mot 40 år.  

Nærskipsfarten har en jevn, men til dels lav fortje-
neste, noe som hindrer fornyelse av skipene og bruk 
av ny teknologi. En nylig kartlegging gjennomført 
blant Norges Rederiforbunds medlemmer viser 
at 83 prosent av rederiene i nærskipsfart ønsker å 
fornye flåten i løpet av de neste fem årene. Fornyel-
sespotensialet er anslått til 28 nybygg. En betydelig 
andel av rederiene vurderer norske verft som aktu-
elle ved bygging av disse skipene.
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Kystrederienes konjunkturrapport for 2017 viser 
at 84 prosent av medlemmene vil eller vurderer 
fornyelse av flåten i løpet av de neste tre til fem år. 
Prosjekt Flåtefornyelse viser at potensialet estime-
res til minimum 34 skip. Kystrederienes prosjekt 
Flåtefornyelse ble iverksatt som støtte til forenin-
gens medlemmer høsten 2018. Målet er minimum 
30 nybyggprosjekter og 20 ombyggingsprosjekter 
samt kondemnering av 20 fartøy i løpet av de neste 
tre til fem år. Det er et ønske om å utnytte ledig 
verftkapasitet i Norge.

Forprosjektet hadde pr. januar 2019 mobilisert 
medlemmer og identifisert 34 prosjekter, herav 23 
nybygg og elleve ombygginger til klima- og miljø-
vennlig fremdriftssystem. Prosjektene dekker alle 
sektorer som Kystrederiene organiserer. Samtlige 
prosjekter har klima- og miljøvennlig fremdrifts-
system avhengig av skipets operasjonelle forhold 
(hydrogen, hybridløsninger med LNG/batteri og 
diesel/batteri og helelektrisk). 

Antall prosjekter forventes å øke dersom det etable-
res en pakke som stimulerer til flåtefornyelse.

Store muligheter for norsk industri
Fornyelse av nærskipsfartsflåten vil gi positive ring-
virkninger i resten av den maritime klyngen.  Nor-
malt har skipene i dette segmentet vært fornyet ved 
kjøp av brukte skip fra det europeiske markedet. I dag 
ser stadig flere nærskipsfartsrederier på muligheten 
for å fornye flåten med bygging av nye skip. Nybygg er 
også viktig for å oppnå lav- og nullutslipp i flåten. 

Norske verfts-, tjeneste- og utstyrsbedrifter er 
verdensledende, spesielt innen teknologisk avan-
serte løsninger som vil etterspørres når klima- og 
miljøutslippene i sjøtransporten skal reduseres. 

Norske verft har i dag en verdiskaping på 6,7 mrd. 
kroner. Verftene sysselsetter omlag 8 500 personer, 
har en viktig rolle og posisjon i lokalsamfunnene og 
er en særdeles viktig brikke i den norske maritime 

klyngen. Det finnes små og store verft langs hele 
kysten, og mange av disse er egnet for å bygge las-
teskip i nærskipsfart. Det vil også innebære et nytt 
forretningsområde for disse verftene som i liten 
grad bygger slike skip i dag. 

Utstyrsleverandørene bidrar med spesialisert og 
høyteknologisk utstyr til skip og offshore- virksom-
het. På hvert skip er det gjerne flere titalls norske 
utstyrsleverandører involvert. I 2018 var flere enn 
18 000 personer sysselsatt innenfor utstyrsindus-
trien som hadde en omsetning på 66 mrd.  kroner. 
Tjenesteleverandørene favner et bredt felt og 
består av meget kompetente miljøer, der Norge har 
vært verdensledende i flere tiår. Disse selskapene 
har omlag 12 200 sysselsatte og 13,4 mrd. kroner i 
omsetning årlig i Norge. 

En mer moderne og konkurransedyktig nærskips-
fartsflåte vil være et viktig bidrag for å nå målene 
om utslippsreduksjoner. Det vil styrke sikkerheten 
til sjøs, og også bidra til å øke sjøtransportens 
konkurransekraft. Dersom disse skipene også 
kan bygges lokalt, med norsk utstyr og design, vil 
det bety en ny stor mulighet for Norge, med store 
ringvirkninger for verdiskaping, arbeidsplasser og 
økt eksport. Partene mener det er viktig at kravet 
til HMS og arbeidsmiljøstandarder vektes høyere 
i det norske virkemiddelapparatet, slik at norske 
verft ikke taper konkurransen om oppdrag mot 
utenlandske verft med lavere standarder.

Overgangen til lavutslippssamfunnet
Frem mot 2050 forventes det en nær dobling av 
godstransport på vei, etterfulgt av 85 prosent for 
jernbane og 58 prosent for sjøtransport. Samtidig 
tilsier nasjonale miljømål at det må skje en halvering 
av klimagassutslipp fra transport innen 2030. Klima-
effekten ved godsoverføring fra vei til sjø er godt 
dokumentert. Et lasteskip slipper ut mindre CO2, 
NOx og andre klimagasser enn om tilsvarende last 
blir sendt på semitrailere. 

For å nå målet om et lavutslippssamfunn må klima-
gassutslippene kraftig ned. Skipsfarten er helt klart 
en del av løsningen for å oppnå dette og flåteforny-
else vil være et viktig klima- og miljøtiltak.

I november 2016 la DNV GL frem en rapport om 
klimaeffektene ved godsoverføring. Denne rappor-
ten viser at overføring av fem millioner tonn gods 
fra vei til sjø vil gi en reduksjon av CO2-utslipp med 
300 000 tonn pr år ved bruk av LNG som drivstoff 
for skipene. Dette tilsvarer 300 000 færre turer med 
lastebiler på norske veier. 
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Det reduserte CO2-utslippet tilsvarer effekten 
av at 150 000 el-biler erstatter fossile personbiler 
i Norge. Lokal forurensning i form av SOx- og 
NOx-utslipp vil i tillegg reduseres. Det anslås at 
overføring av fem millioner tonn fra vei til sjø vil 
kunne gi en samfunnsgevinst på 1,3 mrd.  kroner 
pr år. 

Økt bruk av batteri- og hybridløsninger i nærskips-
farten vil bidra til å redusere utslippene ytterligere. 

Våren 2018 vedtok FN at skipsfarten skal kutte sine 
CO2-utslipp med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 
2008 (målt i absolutte tall) - og at næringen skal være 
karbonnøytral så raskt som mulig innen 2100. Dette 
er ambisiøst når det samtidig er forventet en kraftig 
vekst i skipsfarten i samme tidsrom. Hvert enkelt 
skip må da redusere klimautslipp med mer enn 50 
prosent mot 2050. Et skip har en levetid på 30-40 år, 
flere av skipene som skal seile i 2050 bygges altså nå.

FNs  
Inter nasjonale  

Maritime  
Organisasjon 

(IMO)

2050

50% reduksjon 
av klimautslipp 
fra skipsfarten 
(absolutte tall)

Vekst i  
transport - 

behov

Hvert enkelt 
skip må  
redusere  

klimautslipp 
med 70-90%

Karbonnøytral 
så raskt som 

mulig ila dette 
århundre

Konsept og utslippsreduksjoner
En nyere flåte vil føre til mindre utslipp. Bereg-
ninger viser at utslipp av CO2, NOx og SOx per 
tonn transportert kan reduseres med nesten 50 
prosent sammenlignet med dagens nivå, ved bruk 
av tilgjengelig teknologi og løsninger. Utslippene 
reduseres gjennom lavere bunkersforbruk, lade- og 
landstrømløsninger, og mer energioptimalisert 
drift og manøvrering. I tillegg kan lade- og losse-
operasjoner foregå elektrisk.  

Rederiene forbereder seg for en fremtid med lav- og 
nullutslipp. Den teknologiske utviklingen går svært 
fort, og for nybygg som skal bestilles i dag, er det 
avgjørende med fleksibilitet i løsningene om bord 
på skipene. Dette kan innebære å sette av plass om 
bord på skipene til teknologi som ikke er moden. 
Eksempelvis slik at det kan installeres brenselscelle 
med hydrogen på et senere tidspunkt når teknolo-
gien er mer moden og infrastruktur for fyllestasjo-
ner er tilgjengelig.
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Forslag til flåtefornyelsespakke 

Nærskipsfarten seiler i stor grad på oppdrag for 
norsk industri. Nærskipsfarten har jevnere ratenivå 
og marginer over tid sammenlignet med mange 
andre skipssegmenter. Samtidig er rederivirk-
somhet og innkjøp av nye skip kapitalintensivt og 
mange av nærskipsfartsrederiene kan ikke forsvare 
investeringer i flåtefornyelse med de historiske 
marginene og finansielle rammer de har i dag. For å 
stimulere til flåtefornyelse er det derfor behov for å 
bedre kapitaltilgangen for rederiene.

Eksempel på hvordan en finansieringsløsning for 
et skip i nærskipsfart kan se ut:

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 Egenkapital
  Toppfinansieringsordning/

Risikolånordning
 Bank, Eksportkreditt og GIEK

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Formålet med en tiltakspakke slik vi foreslår her er 
å samle et sett med virkemidler som kan stimulere 
til fornyelse av nærskipsfartsflåten, med utvikling 
og bruk av ny teknologi. Fornyelse kan for eksempel 
skje ved kontrahering av nybygg eller ved oppgrade-
ringer av eksisterende skip. Et gjennomgående vil-
kår er at den nyere tonnasjen må være betydelig mer 
klima- og miljøvennlig enn tonnasjen som byttes 
ut. Ny tonnasje vil også være mer effektiv, noe som 
vil gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig.

Skipsfinansieringsordningen innenlands – 
særskilte behov for skip i innenriksfart
GIEK og Eksportkreditt har fått utvidet sitt man-
dat. Med skipsfinansieringsordningen innenlands 
kan de nå finansiere bygging i Norge på markeds-
messige vilkår, dersom skipene benyttes i norske 
farvann. Ordningen er ny, og den må få tid til å 
virke før vi kan se effekten av den. Likevel vil vi kon-
kret foreslå at ordningen gjennomgås med sikte på 
å styrke den ytterligere ved endring i rentepåslag, 
låneandel og lånenes løpetid. Egenkapitalkravet må 
også vurderes senket til 15 prosent for å ta høyde for 
at nærskipsfartsrederiene ofte har sin egenkapital 
bundet i eksisterende eldre fartøy.

Egenkapital

Toppfinansierings- eller 
risikolåneordning fra eks. 

Innovasjon Norge eller 
GIEK/Eksportkreditt

Banklån i kombinasjon  
med GIEK/Eksportkreditt

• Består i hovedsak av egenkapital som eier stiller selv eller kan skaffe til veie. Herunder;
• Kondemneringstilskudd for skip.
• Tilskudd fra Enova.
• Evt. støtte fra NOx fondet.

• Stortinget har bedt regjeringen om å utrede en toppfinansieringsordning.
• Slike ordninger vil bidra positivt til å utløse flåtefornyelse.

• Typisk nedbetalingstid er 12–15 år.
•  Det er ønskelig med økt nedbetalingstid blant annet som et risikoreduserende tiltak for rederiene.

Tiltak som skal bidra til at gammel 
tonnasje tas ut av markedet

Kondemneringsordning/vrakpantordning
Det ble i 2016 etablert en kondemneringsordning 
for skip i nærskipsfart. Ordningen besto av et 
kondemneringstilskudd og en tilhørende risikolå-
neordning. Kondemneringsordningen var ment å 

bidra til at eldre skip i norske farvann fases ut, og 
erstattes med nyere og mer klimavennlige og ener-
gieffektive skip.

Kondemneringsordningen ble forbedret etter sin 
introduksjon i 2016, men det var fremdeles vanske-
lig for rederiene å tilfredsstille vilkårene, noe som 
gjorde at den ikke ble benyttet. 
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Regjeringen besluttet å avvikle kondemnerings- og 
risikolåneordningen for grønn fornyelse av skip 
i nærskipsfart fra og med 2019. Vi mener dette er 
uheldig da en slik ordning har vært etterspurt av 
næringen. I stedet burde innretningen til ordnin-
gen vært endret.  Vi foreslår at ordningen gjeninn-
føres, og at det tas høyde for fartøyets klima- og 
miljøprofil. Det bør vurderes nærmere om størrel-
sen på tilskuddet bør relateres til skrapverdien på 
skipet, slik at incentivene er størst for å fase ut de 
minst energieffektive skipene. 

Selv et 35 år gammelt vedlikeholdt skip har en 
operasjonell verdi som ligger vesentlig høyere enn 
skrapverdi. Skipenes faktiske markedsverdi har 
derfor stor betydning for attraktiviteten til ord-
ningen. Tilskuddet må være av en slik størrelse at 
ordningen er attraktiv å benytte seg av. 

Kondemneringsordningen må gjeninnføres  og 
vilkårene i ordningen må gjennomgås og forbedres.

Støtte til investeringer i nye 
skip og ny teknologi

Nærskipsfarten er velegnet for uttesting av ny og inn-
ovativ teknologi. Vi har en komplett maritim klynge 
med kompetanse i alle ledd i verdikjeden. Norske-
kysten blir benyttet som inkubator for utvikling av 
maritim miljø- og klimateknologi basert blant annet 
på digitalisering og automatisering. Korte avstander, 
mindre skip og mange havneanløp gjør det lettere og 
tryggere å ta i bruk nye fremtidsrettede fremdrifts- 
og energiformer. Det er også gode eksempler på 
bruk av hybridløsninger med batterier og naturgass 
(LNG).  LNG/batteri hybrid er tilgjengelig i dagens 
marked. Det utvikles også nullutslippsløsninger 
basert på bruk av brenselsceller (hydrogen). 

Midlertidig toppfinansieringsordning
Stortinget har bedt regjeringen om å utrede en 
midlertidig toppfinansieringsordning på markeds-
messige vilkår for nærskipsfarten gjennom GIEK 
og Eksportkreditt. Vi mener det bør etableres en 
slik ordning. Ordningen bør ha som mål å gi rede-
riene tilgang på finansiering og sikkerhet utover de 
ordinære kravene til egenkapital. Ordningen skal 
innføres på markedsmessige vilkår, slik at staten i 
utgangspunktet ikke vil ha andre kostnader enn det 
som er nødvendig for å administrere ordningen.  

De lave marginene i segmentet vanskeliggjør en 
fornying av skipene, og rederiene har utfordringer 
knyttet til kapitaltilgangen for å kunne investere. Vi 
mener at etableringen av en slik midlertidig toppfi-
nansieringsordning vil bidra til en mer moderne og 
grønnere skipsfart.

Risikolåneordning gjennom Innovasjon Norge
Innovasjon Norge hadde tidligere en risikolåne-
ordning for skip med vesentlig virksomhet i norske 
farvann. Denne ordningen var en del av kondem-
neringsordningen for skip i nærskipsfart. Risiko-
låneordningen ble besluttet avviklet i statsbudsjet-
tet for 2019 sammen med kondemneringsordnin-
gen. Vi mener det er svært uheldig at ordningen ble 
avviklet og vi  ønsker at risikolåneordningen for 
skip i nærskipsfart gjeninnføres og forbedres. 

Eventuell gjeninnføring av risikolåneordningen 
- særskilte behov for skip i utenriksfart
Risikolåneordningen var lite aktuell for rederier 
med skip i nærskipsfart som trafikkerer uten-
landske havner ettersom rederier med vesentlig 
virksomhet utenfor norske farvann faller utenfor 
ordningen. Dersom risikolåneordningen skal 
gjeninnføres bør vilkåret om vesentlig virksomhet 
i norske farvann endres slik at flere kan få finansi-
ering. Det foreslås at det i stedet stilles krav om at 
skipet  periodevis må trafikkere norske havner. I 
tillegg bør det vurderes om det skal stilles krav om 
norsk flagg, norsk eierskap eller drift og operasjon 
fra Norge.

Støtteordninger gjennom ENOVA
ENOVA er en viktig aktør for fornyelse av flåten. 
ENOVA støtter investeringer i ny teknologi, som 
kan redusere utslipp fra skip. Dette gjelder blant 
annet tilskudd til energi- og klimatiltak, herunder 
landstrøm til skip i norske havner. 

Det er begrenset kunnskap om ENOVAs maritime 
portefølje blant nærskipsfartsrederiene. ENOVA 
har også selv påpekt at dette er en utfordring. Det 
er derfor viktig å styrke næringens kjennskap 
til ordningene gjennom bedre markedsføring/
informasjonsarbeid.  

Myndighetene bør styrke og videreføre ENOVAs 
støtteordninger og legge til rette for at ordningene 
kan videreutvikles i dialog med næringslivet. 
ENOVA bør også vurdere om det kan etableres 
mer målrettede ordninger for fornyelse av 
nærskipsfartsflåten.
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Tiltak for å bedre likviditets
situasjonen og redusere 
drifts kostnadene

Økte avskrivninger – startavskrivninger
Den gjeldende avskrivningssatsen for skip er på 
14 prosent. Vi mener det bør etableres en egen 
skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonna-
sjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en høyere 
avskrivningssats, for eksempel 20 prosent. Et annet 
alternativ er at det gis en høyere startavskrivning, 
for eksempel 25 prosent det første året.

Økte avskrivninger i ett år vil redusere avskriv-
ningsgrunnlaget for senere år. Den reelle skattefor-
delen for rederiene tilsvarer derfor skattekreditten 
som ligger i at man får utsatt skatt til senere år, 
mens kostnadene for staten er knyttet til at skatte-
inntektene kommer på et senere tidspunkt. Skat-
tefordelen for rederiene er derfor vesentlig lavere 
enn den direkte effekten, noe som også vil gjelde 
for statens provenytap som følge av ordningen. 
Det er likevel den direkte effekten som er viktig for 

flåtefornyelse, da den gir økt kapitaltilgang ved kjøp 
av ny tonnasje.

Forlenget løpetid hos finansinstitusjonene
For kort løpetid på lån er en stor utfordring for 
rederiene. Det er vanlig praksis å få 12-15 års løpetid 
på skipsfinansiering, uavhengig av om det er et 
nybygg eller et brukt skip. Normal levetid for et skip 
er opp mot 30 år, og vi ønsker lengre løpetid for lån 
til nybygging av skip. Ved kjøp av et 15 år gammelt 
brukt skip, får man finansiering som varer ut ski-
pets levetid. For et nytt skip må lånene refinansieres 
underveis, noe som betyr økt usikkerhet og en 
risiko for rederiene da det kan innebære endring i 
vilkår underveis. 

Finansinstitusjonene må begynne å beregne inn 
prosjektets bærekraft og definere risiko ved pro-
sjektets klima- og miljøprofil. Per i dag kan det være 
høyere renter på grønn og bærekraftig finansiering. 
Fremtidsrettede prosjekter som tar i bruk ny klima- 
og miljøvennlig teknologi burde kvalifisere for 
lavere renter på lån.

Foto: Wärtsila
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Norske myndigheter bør undersøke om det er tiltak 
som kan iverksettes som kan bidra til lengre løpetid 
og økt tilrettelegging for bærekraftig finansiering 
hos finansinstitusjonene både hos kommersielle 
banker, Eksportkreditt Norge og GIEK.

 Forenkling av gebyr og avgiftsregimet 
– miljødifferensiering av satsene
Det bør foretas en helhetlig gjennomgang av gebyr- 
og avgiftsregimet for sjøtransport. Avgifts-, gebyr og 
vederlagsregimet er i dag basert på skipenes brutto-
tonn. Dette kan gi en rekke uheldige utslag. Eksem-
pelvis kan det medføre at klima- og miljøvennlige 
skip får høyere kostnader i operasjon ved at skipet 
må være større for å gi plass til nødvendig teknologi. 

I tillegg bør det foretas en generell miljødifferensi-
ering av satsene, slik at skip som tilfredsstiller fast-
satte miljøkrav får en redusert sats (jf. forskrift om 
miljødeklarasjon). En slik miljødifferensiering er i 
dag gjort for losberedskapsavgiften, samt for ton-
nasjeavgiften i rederiskatteordningen. I tillegg gir 
enkelte havner rabatterte priser til miljøvennlige 
skip gjennom en ESI indeks rabatt. Rederier som 
har investert i nye klima- og miljøvennlige skip vil 
dermed få lavere driftskostnader, noe som vil være 

et incentiv til flåtefornyelse og til å ta i bruk ny tek-
nologi. Skip som ikke får redusert sats, skal betale 
avgifter på ordinær måte, uten at de finansierer den 
reduserte satsen.

Kompensasjonsordning for CO2avgift
Det er viktig at det tilrettelegges for bruk av 
alternative drivstoff, som for eksempel biogass, 
LNG (naturgass) og hydrogen. LNG er riktignok 
et fossilt brennstoff, men det er basert på moden 
og tilgjengelig motorteknologi og representerer 
et gjennomprøvet og stabilt lavutslippsalternativ 
for nærskipsfarten. LNG er tilnærmet fritt for 
nitrogenoksider og svovel, og det gir 20-25 prosent 
lavere CO2-utslipp enn diesel og tungolje. Selv 
om LNG ikke gir en karbonfri fremtid, vil det for 
mange rederier være et viktig steg på veien mot 
nullutslippssamfunnet.

Et skip med hybrid fremdriftssystem basert på 
LNG og batteri kan gi en CO2-reduksjon på omlag 
40 prosent sammenlignet med ren dieselfremdrift. 
I fremtiden der en infrastruktur for biogass er 
utbygd og tilgjengelig kan dette gi ytterligere posi-
tiv effekt.
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I statsbudsjettet 2018 ble fritaket for CO2-avgift 
for LNG/LPG opphevet. Fritaket har vært et viktig 
incentiv for at rederier skulle satse på nye miljø-
vennlige og energieffektive hybridløsninger basert 
på batterier og naturgass. Når fritaket nå er fjernet 
kan det bremse utviklingen av fremtidsrettede og 
miljøvennlige lavutslippsløsninger utviklet i den 
norske maritime klyngen. Det bør derfor innføres 
en kompensasjonsordning for CO2-avgift for skip 
som benytter LNG som drivstoff.

Landstrøm – utkoblbar tariff
Landstrøm skal forsyne skipets hovedfunksjoner 
med strøm ved kai. Etter hvert som innslaget av 
batterier om bord øker, blir også behovet for strøm i 
havnene større.  

Landstrøm er i dag ikke konkurransedyktig, da 
skip kan produsere sin egen strøm rimeligere ved 
å la maskineriet gå ved kai. Tidligere hadde netts-
elskapene en plikt til å tilby egen (lavere) tariff for 
såkalt utkoblbart forbruk, noe som medførte at et 
skip kunne ta strøm fra land i de perioder der dette 
var mulig for strømleverandøren. Samtidig kunne 
skipet kobles fra i de periodene der belastningen på 
nettet var for høyt. Denne ordningen ble avviklet 
fra og med juli 2012. For å sikre at landstrøm og 
ladestrøm blir mer konkurransedyktig, bør ordnin-
gen med utkoblbar tariff gjeninnføres. 
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